Onze visie

Lessentabel 1A + 2A

Stapsteen Reynaert is een innovatieve en ondernemende middenschool waar
respect, gelijkwaardigheid, creativiteit en leerplezier centraal staan.
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Coaching &
Differentiatie

1

1

Basisoptie te kiezen uit

-

5

		

Een innovatieve school op maat van de leerling

We zorgen ervoor dat jij je talenten kan ontwikkelen en de vaardigheden kan
leren die nodig zijn in de veranderende wereld, terwijl we iedereen aan boord
houden en kinderen en leerkrachten zich goed voelen op school.

Aardrijkskunde, STEM, wiskunde

Cluster Talen

Onze troeven

Nederlands, Frans, Engels

•
•
•
•
•
•
•

Cluster Mens &
Maatschappij

Klein leerkrachtenteam en kleinere klassen.
De leerkracht als leerlingenbegeleider en vertrouwenspersoon.
Je eigen leef- en leerruimte.
Samenwerken, teamteaching, individuele begeleiding en leerlinggericht werken.
Een buitenklas in een natuurlijke en gezonde omgeving.
Vlotte toekomstige instroom naar de grotere school.
De schotten tussen de vakken worden doorbroken.

Actief burgerschap

Burgerschap, geschiedenis, economie

Je participeert mee in het schoolbeleid. Dit doe je door je te informeren, je
in te leven, te discussiëren en te debatteren over democratische begrippen
zoals rechtvaardigheid, gelijkheid, vrijheid en gezag. Al doende leer je kritisch
denken over jouw rol in de maatschappij en wat het betekent om een actieve
burger te zijn.

Economie & Organisatie

Ben jij dus leergierig en creatief, iemand die graag mee je eigen leerproces
stuurt en die dit bovendien het liefst doet in een kleinschalige vertrouwde
omgeving dan is Stapsteen Reynaert de school voor jou!

Sport

Infomomenten
Op volgende momenten kan je de school komen ontdekken,
dit via een rondleiding in je eigen bubbel:

Voor
Stapsteen Reynaert

Voor
KA Beveren

11 februari 2021:
online infomoment
voor ouders en nieuwe leerlingen om 19u30
6 maart 2021:
6 maart 2021:
9u30 - 12u30
10u00 - 17u00
8 maart 2021:
17u00 - 20u00

8 maart 2021:
17u00 - 20u00

29 mei 2021:
14u00 - 17u00

8 mei 2021:
10u00 - 17u00

www.stapsteenreynaert.be

Koninklijk Atheneum Beveren sport- en netbookschool

Tel. 03 750 96 80
info@kabeveren.net - www.kabeveren.net

www.kabeveren.net

Voor deze rondleidingen kan je inschrijven via de website.

1A 2A

Klassieke Talen
Maatschappij & Welzijn
Moderne Talen & Wetenschappen
STEM - Wetenschappen

Basisvorming

30 32

Complementair gedeelte**
Sport*

4

4

Latijn*

2

-

Keuzemodules*

2

2

Totaal
34 36
of
of
		
		
32 34
		
of
			 32
* Zie opties KA Beveren
** Bij 2A zijn alle extra uren optioneel en
op vrijwillige basis

